แนวทางมาตรฐานในการใช้ ข้อมูลเพื่องานวิจัย
แนวทางมาตรฐานในการใช้ ข้อมูลเพื่องานวิจยั นี ้จัดทาขึ ้น เพื่อให้ มีมาตรฐานในการใช้ ข้อมูลเพื่อการวิจยั (Use of data
for research) การแบ่งปั นข้ อมูล (Data sharing) และความปลอดภัยของข้ อมูล (Data security) โดยครอบคลุม

ฐานข้ อมูลวิจยั ใดๆ ที่ กลุม่ วิจยั โรคทางคาร์ ดิโอเมตาบอลิก กลุม่ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีสทิ ธิ
ในการถือครอง และบริ หารจัดการนัน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การแบ่ งปั นข้ อมูล (Data sharing)
ข้ อมูลที่เก็บเพื่อการวิจยั เป็ นข้ อมูลที่มีคา่ มาก เนื่องจากต้ องใช้ ทรัพยากร (บุคลากรวิจยั , งบประมาณ และเวลา) ในการ
ดาเนินการ หากสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามวิจยั ของผู้วิจยั รายอื่นเพิ่มเติมได้ หลังจากที่ได้ วิเคราะห์เพื่อตอบ
คาถามวิจยั ตามวัตถุประสงค์ครัง้ แรกแล้ ว จะเป็ นประโยชน์มากยิ่งขึ ้น เพราะประหยัดทรัพยากร และไม่ต้องรบกวน
human subject ซ ้าอีก อย่างไรก็ตาม ในการเก็บข้ อมูลในครัง้ แรก อาจมีการเก็บข้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ได้ รับ

การยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลแล้ ว แต่การที่ผ้ วู ิจยั รายอื่นจะนาข้ อมูลไปใช้ ตอ่ โดยไม่ได้ ขอความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
โดยตรง อาจเป็ นการละเมิด ดังนันเพื
้ ่อให้ การใช้ ข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จึงจาเป็ นต้ องมี
กระบวนการจัดการเพื่อแบ่งปั นข้ อมูลให้ กบั นักวิจยั รายอื่น ไปพร้ อมกับรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัวของเจ้ าของ
ข้ อมูลด้ วย
National Institute of Health (NIH) ซึง่ เป็ นผู้ให้ ทน
ุ ภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา สนับสนุนให้ โครงการวิจยั ที่ได้ รับทุนของ
NIH เข้ าร่ วมกระบวนการแบ่งปั นข้ อมูลเพื่อการวิจยั นี ้โดยจะต้ องมีมาตรการจัดการเพื่อแบ่งปั นข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว

โครงการวิจยั ที่ NIH สนับสนุนให้ มีการแบ่งปั นข้ อมูลนัน้ ควรเป็ นโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสารวจเก็บข้ อมูลระดับชาติที่
มีการเก็บข้ อมูลจากคนจานวนมากๆ ใช้ เวลาติดตามเก็บข้ อมูลเป็ นระยะเวลายาวนาน ต้ องใช้ เงินทุนวิจยั มาก ข้ อมูลที่เก็บ
ในสถานการณ์พิเศษที่เข้ าถึงได้ ยาก เช่น กรณีเกิดภัยพิบตั ิ หรื อเก็บข้ อมูลที่ออ่ นไหวต่างๆ เช่นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศ เรื่ องภายในครอบครัว การหย่าร้ าง เป็ นต้ น โครงการขนาดเล็กซึง่ วิธีการเก็บข้ อมูลเป็ นไปได้ ไม่ยากนัก อาจไม่
จาเป็ นต้ องมีกระบวนการแบ่งปั นข้ อมูล การรักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคล อาจทาได้ ตามกระบวนการดังต่อไปนี ้

แนวทางมาตรฐานในการใช้ข้อมูลเพือ่ งานวิ จยั กลุ่มวิ จยั โรคทางคาร์ ดิโอเมตาบอลิ ก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

-

การเก็บข้ อมูลที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลตังแต่
้ ต้น (anonymous data) อาจมีข้อจากัดที่ไม่สามารถทาได้ ในบาง
โครงการ

-

การคัดแยกข้ อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ (De-identification) ออกจากฐานข้ อมูลก่อนจะแบ่งปั นให้
ผู้อื่น นอกเหนือจากข้ อมูลที่ระบุตวั ตนได้ โดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล แล้ วยังมีข้อมูลอื่นที่จะเชื่อมโยงไปยังเจ้ าของ
ข้ อมูลได้ โดยง่ายและเชื่อมโยงได้ โดยทางอ้ อม เช่น หมายเลขประจาตัวอื่นๆ ข้ อมูลอิเลคโทรนิคส์ เป็ นต้ น ตาม
ตัวอย่างในตารางด้ านล่างนี ้

ข้ อมูลตรง ได้ แก่ ชื่อ นามสกุล, ภาพถ่ายเต็มหน้ า, ลายพิมพ์นิ ้วมือ
หมายเลขที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลโดยตรง ได้ แก่ เลขประจ�ำาตัวประชาชน, เลขที่ใบขับขี่ยานพาหนะ, เลข
ทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนตร์, เลขประจ�ำาตัวผู้ป่วยโรงพยาบาล/ประกันสุขภาพ, เลขทะเบียนวิชาชีพ
(license), เลขที่กรมธรรม์ประกันชีวิต, เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที,่ หมายเลขประจ�ำาตัว

อื่นๆที่หน่วยงานออกให้
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคคล electronic mail addresses, Web Universal Resource Locator
(URL); Internet Protocol (IP) address number

ข้ อมูลโดยอ้ อม บ้ านเลขที่และรหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารของที่ท�ำางาน
ข้ อมูลวันที่ เช่น วันเกิด วันตาย วันที่รับเข้ าและจ�ำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
อ้ างอิงจาก HIPAA Privacy Rule สหรัฐอเมริ กา

การรักษาความมั่นคงของข้ อมูล (Data Security)
ความมัน่ คงของข้ อมูล หมายถึงการเก็บรักษาข้ อมูลไว้ ให้ เฉพาะบุคคลที่ได้ รับอนุญาตเท่านันสามารถเข้
้
าถึงได้ ป้องกัน
ไม่ให้ มีการรั่วไหลไปถึงผู้อื่น หรื อ สูญหายเพราะถูกขโมย หรื อจากภัยพิบตั ิตา่ งๆ เช่น ไฟไหม้ หรื อภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น น ้า
ท่วม แผ่นดินไหว เป็ นต้ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาความมัน่ คงของข้ อมูล ได้ แก่

แนวทางมาตรฐานในการใช้ข้อมูลเพือ่ งานวิ จยั กลุ่มวิ จยั โรคทางคาร์ ดิโอเมตาบอลิ ก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

-

บุคคล: ผู้ทาหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ผู้ที่มีสทิ ธิ์เข้ าถึงข้ อมูล จะต้ องมีการทาสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ให้ ไว้
ในการเข้ าถึง การใช้ ข้อมูล การเผยแพร่ผลการวิจยั

-

วิธีการเก็บข้ อมูล หากเป็ นข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร จะต้ องเก็บในตู้ใส่กญ
ุ แจ ซึง่ จะต้ องมีการกาหนดผู้เก็บรักษากุญแจ
หากเป็ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะมีวิธีการต่างๆ เช่น Password authentication of users, Data
encryption, Electronic firewalls, Audit trails เป็ นต้ น

-

การวางแผนป้องกันความเสีย่ งจากการสูญหายของข้ อมูล เช่น การทาสาเนา (Data backup) – ผู้เก็บรักษาและ
การเข้ าถึง เป็ นต้ น

เพื่อให้ การแบ่งปั นข้ อมูลเพื่อการวิจยั เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ในการเคารพในสิทธิสว่ นบุคคล
เพื่อให้ การใช้ ข้อมูลได้ ประโยชน์และลดความเสีย่ งที่จะเกิดผลกระทบในทางลบต่อเจ้ าของข้ อมูลให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
NIH ได้ เผยแพร่ ข้อมูลในเรื่ องนี ้ไว้ ที่ http://grants2.nih.gov/grants/policy/data_sharing ซึง่ ท่านสามารถเข้ าชม

เพื่อหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ และใน Data Sharing Workbook ของ NIH ได้ ยกตัวอย่างวิธีการแบ่งปั นข้ อมูลที่รัดกุมไว้ ใน
หัวข้ อ Mixed Mode Sharing
ใน Mixed Mode Sharing ได้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ที่มีข้อมูลที่ออ่ นไหว เช่น National Institute of Mental Health
(NIMH) Human Genetics Initiative ที่เก็บข้ อมูลทังของผู
้
้ ป่วยและสมาชิกครอบครัว ที่เป็ นโรคทางจิตเวช เช่น
schizophrenia, bipolar disorder, Alzheimer’s disease เป็ นต้ น และ National Longitudinal Study of
Adolescent Health (Add Health) ซึง่ เก็บข้ อมูลของเด็กวัยรุ่ น (grade 7-12) เกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ รวมถึงการ

ดื่มสุรา และพฤติกรรมทางเพศ ทังสองโครงการมี
้
วิธีการปฏิบตั ิในทานองเดียวกันดังนี ้
-

การทาข้ อตกลงระหว่างผู้ให้ และผู้รับข้ อมูล

-

วิธีการแบ่งปั นข้ อมูลจาแนกตามความเสีย่ ง และการตรวจสอบว่าได้ ดาเนินการตามที่ตกลงไว้

-

การฝึ กอบรมผู้เกี่ยวข้ องกับการแบ่งปั นข้ อมูลทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ

แนวทางมาตรฐานในการใช้ข้อมูลเพือ่ งานวิ จยั กลุ่มวิ จยั โรคทางคาร์ ดิโอเมตาบอลิ ก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

การทาข้ อตกลงระหว่ างผู้ให้ และผู้รับข้ อมูล (Data-use Sharing Agreements หรืออาจเรียกว่ า License
Agreements, Data-Distribution Agreements, Data-sharing Agreements)

ผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องเตรี ยมเอกสารข้ อตกลง เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ที่จะใช้ ข้อมูลและผู้แทนของสถาบันวิจยั ต้ นสังกัดลงนาม โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี ้
-

ผู้ใช้ ข้อมูลคือใคร โดยจะต้ องระบุคณ
ุ สมบัติของผู้ใช้ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ (แนบประวัติสว่ นตัวและผลงาน
ของผู้ขอใช้ ข้อมูล)

-

วิธีการนาข้ อมูลไปใช้ โดยจะต้ องแนบโครงร่างวิจยั และ รายการข้ อมูลที่ต้องการโดยละเอียด มีการกาหนดตัว
แปรที่เป็ นเกณฑ์คดั เข้ าต่างๆ เช่น อายุ เพศ โรคที่ต้องการศึกษา ปี ที่เก็บข้ อมูล เป็ นต้ น

-

มาตรการรักษาความลับของข้ อมูล และมาตรการรักษาความมัน่ คงของข้ อมูลในฝั่ งของผู้รับข้ อมูล (ดังที่ได้ ระบุ
แล้ วข้ างต้ น)

-

ข้ อห้ ามต่างๆในการใช้ ข้อมูล เช่น ห้ ามพยายามในการที่จะสืบเสาะว่าเป็ นข้ อมูลของผู้ใดทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ห้ ามทาสาเนา (ทังในรู
้ ปแบบเอกสารและอิเลคโทรนิคส์) แจกจ่ายให้ ผ้ อู ื่นที่ไม่ได้ รับอนุญาต

-

ข้ อมูลที่ได้ รับจะต้ องใช้ เพื่อการวิจยั เท่านัน้

-

โครงการวิจยั ที่จะใช้ ข้อมูลจะต้ องได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนแล้ ว

-

การส่งคืนหรื อทาลายข้ อมูลที่ได้ รับเมื่อเสร็ จสิ ้นการวิจยั

-

จะต้ องส่งบทความผลงานวิจยั ที่ใช้ ข้อมูลที่ขอไป มาให้ คณะกรรมการที่ดแู ลรักษาข้ อมูลพิจารณาก่อนที่จะ
เผยแพร่สสู่ าธารณะ

-

บทลงโทษหากกระทาการใดๆที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงนี ้

วิ ธีการแบ่งปันข้อมูลจาแนกตามความเสีย่ ง และการตรวจสอบว่าได้ดาเนิ นการตามทีต่ กลงไว้
วิธกี ารแบ่งปนั ข้อมูล อาจทาได้ 3 วิธตี ามความอ่อนไหวของข้อมูลและความเสีย่ งของเจ้าของข้อมูลหากความลับรัวไหล
่
ดังต่อไปนี้
1. Data Archive เป็ นข้อมูลทีม่ คี วามเสีย่ งต่าผูแ้ บ่งปนั จะคัดแยกข้อมูลส่วนนี้เป็ นข้อมูลสาธารณะให้ผทู้ ต่ี อ้ งการ
ใช้นาไปใช้ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต

แนวทางมาตรฐานในการใช้ข้อมูลเพือ่ งานวิ จยั กลุ่มวิ จยั โรคทางคาร์ ดิโอเมตาบอลิ ก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2. Restricted-access Contractual Dataset เป็ นข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวและมีความเสีย่ งปานกลาง จะต้องมีการ
ทาข้อตกลงตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว และใช้เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตเท่านัน้ ข้อมูลทีจ่ ะส่งให้อาจเป็ นรูปแบบ
เอกสาร (กระดาษ) หรือเป็ นข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะทารหัสลับซ่อนไว้ในไฟล์ขอ้ มูลทีส่ ง่ ผูร้ บั หาก
มีการทาสาเนาลักลอบส่งไปให้ผอู้ ่นื รหัสลับนี้กจ็ ะติดไปกับสาเนาข้อมูลอิเลคโทรนิคส์นนั ้ ทาให้ผใู้ ห้จะ
สามารถติดตามได้หากมีการคัดลอกทาสาเนา นอกจากนี้ผใู้ ห้ขอ้ มูลจะไปเยีย่ มสารวจทีส่ านักงานของผูร้ บั
ข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าได้ดาเนินการตามทีต่ กลงไว้หรือไม่ รวมถึงการส่งคืนหรือทาลายข้อมูลทีไ่ ด้รบั เมื่อ
สิน้ สุดการวิจยั
3. Data Enclave use under supervision เป็ นข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวและมีความเสีย่ งสูง ผูข้ อใช้จะต้องดูและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในสานักงานของเจ้าของข้อมูล ภายใต้การกากับดูแลของผูเ้ ก็บรักษาข้อมูลเท่านัน้ ไม่สามารถ
นาข้อมูลออกจากสานักงานของแหล่งข้อมูลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีโอกาสรัวไหลของข้
่
อมูลน้อยทีส่ ดุ
การแบ่งปนั ข้อมูลประเภทที่ 2 และ 3 นี้ ผูใ้ ห้สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล
จากผูข้ อใช้ขอ้ มูลได้ เนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางการใช้สอ่ื สารสนเทศ และเวลาใน
การดาเนินการ
การฝึ กอบรมผู้เกี่ยวข้ องกับการแบ่ งปั นข้ อมูลทั้งผู้ให้ และผู้รับ
เพื่อการพิทกั ษ์ สทิ ธิ์และสวัสดิภาพของเจ้ าของข้ อมูล จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง ทังฝ่้ าย
ผู้ให้ และผู้รับข้ อมูลให้ เข้ าใจหลักเกณฑ์ทางจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โดยเฉพาะการเคารพในสิทธิสว่ นบุคคล ความสาคัญ
ในการรักษาความลับ เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อเจ้ าของข้ อมูล ความซื่อสัตย์ที่จะกระทาตามข้ อตกลงที่ให้ ไว้
รวมทังกระบวนการรั
้
กษาความลับและความมัน่ คงของข้ อมูลที่ได้ รับอย่างเคร่งครัดด้ วย
ปรับจาก สารชมรมจริ ยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3-4 (ก.ค.-ธ.ค. 2559)
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